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1. Obertura de la Biblioteca 

 

L’any 2020 va ser un any molt complex sobretot en el tema d’obertura de la Biblioteca, arran del confinament 

i de les diferents etapes de limitacions i restriccions sanitàries, ens vam haver d’adaptar  a les noves 

situacions temporals  i adequar els horaris  i serveis de la biblioteca molt sovint. L’estabilització d’horaris i 

serveis no va arribar fins al novembre del 2020. 

1.1 Gener – març 2020 

Durant el primer trimestre del 2020 els serveis i l’obertura de la Biblioteca va seguir els patrons tradicionals, 

tot seguit es mostren unes dades dels visitants que hi va haver. 

 

 Visitants: 23.522 (de setembre a desembre →6929) 

 Visitants de cap de setmana (4,5,6,11, 12 gener): aprox. 2200 

 Préstec de llibres: 1364  (del juny a desembre →714) 

 Reserves de sales: 581 (gener-març) 

 

1.2 “Obertura” a partir del 16 de març del 2020 

Va arribar el confinament i durant 2 mesos i mig la Biblioteca va oferir serveis telemàticament. El mes de juny 

es va reobrir l’espai de la Biblioteca i arran d’aquesta data els serveis i les disposicions dels espais de la BCBL 

han anat variant en funció de les restriccions sanitàries de cada moment.  

La Biblioteca va tornar a obrir els seus espais el 8 de juny. Per la seva obertura es va haver d’organitzar els 

espais i els serveis d’acords amb les normatives Covid vigents. 

El nombre de visitants del 1 de setembre  al 31 de desembre ha estat de 6854 

Tot seguit es mostra una gràfica cronològica de l’activitat de la Biblioteca des del març del 2020. 
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2. Espais i normatives COVID 

2.1 Normativa COVID 

La normativa establerta pels usuaris i vigent encara a data d’avui és la següent: 

 Només estudi individual 

 No es pot treballar en grup 

 Mascareta posada en tot moment 
 

2.2 Serveis COVID 

Serveis disponibles 2020: 

 Lloc d’estudi individual (amb reserva) 

 Préstec de documents 

 Accés a les col·leccions 

 Informació 
 

Serveis NO disponibles 2020: 

 Treball en grup (planta 1 i  2) 

 Aula informàtica i accés als ordinadors (oberta al novembre 2020 per seguiment de classes virtuals) 
 

2.3 Adaptació dels espais 

 Es van establir circuits de circulació, entrada i sortida evitant en gran part la coincidència d’usuaris 

 Senyalització dels circuits i de les normatives vigents 

 Adequació dels llocs de treball per garantir la distància de seguretat d’un metre i mig entre tots ells  

 Adequació de la obertura a un terç de la capacitat de la Biblioteca(obertura només de la planta 1) 

 Instal·lació de dosificadors amb gel hidroalcohòlic per diversos espais de la Biblioteca 

 Instal·lació de pantalles protectores als taulells de la Biblioteca 
 

El major canvi en l’obertura dels espais de la Biblioteca va ser el fet que els usuaris no hi poden accedir sense fer la reserva del seu lloc de treball. Per oferir 

aquest servei les Biblioteques de la UPC van adaptar l’aplicatiu de reserva de sales que ja existia i el van convertir en un aplicatiu de reserva de llocs d’estudi. 

Els usuaris ja coneixien la reserva de les sales per tant el canvi per ells va ser fàcil. Al 2020 la Biblioteca tenia 85 llocs d’estudi individual a la planta 1, i  53  a  

la planta 2 preparats per a la seva obertura, però la prohibició del treball en grup i  el fet que les places de la planta 1 en cap moment es van arribar a omplir 

va condicionar que la planta 2 estigués tancada del juny al desembre del 2020. 

Cartellera prohibicions COVID 
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Espais i serveis tancats 

Senyalitzacions i rètols 

Espais de treball amb distància de seguretat 
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3. Serveis 

3.1 Servei de préstec 

 

Bústia de retorn de llibres 24 hores 

 

La Biblioteca disposa des del mes de setembre del 2020 d’una bústia de devolució de llibres a l’exterior de l’edifici de la Biblioteca, 

fet que permet retornar els documents als usuaris quan la Biblioteca està tancada i fins i tot retornar documents sense necessitat 

d’entrar a la Biblioteca. 

 

Entrega de Mascaretes UPC als estudiants 

 

Les biblioteques de la UPC van col·laborar amb les mesures sanitàries de la UPC repartint les 

mascaretes que la UPC va proporcionar a tots els seus estudiants. 

 

3.2 Formacions 

 

3.2.1 Sessions pels estudiants de primer (presencials i online) 

Durant el curs 2020-2021 s’han realitzat sessions de formació als  nous estudiants de l’EETAC i de l’EEABB, en total 396, això suposa aproximadament el 91 % 

dels alumnes de nou ingrés d’aquest curs.  

Per a realitzar les sessions es van haver d’adaptar els espais, reduir els grups i redissenyar les activitats per tal de poder fer-les d’acord a la normativa COVID 

vigent. 

Aquest any es van combinar sessions presencials amb sessions virtuals a través de GoogleMeet i hi va haver un grup reduït d’estudiants que van realitzar 

l’activitat avaluable sense assistir a la sessió, utilitzant els materials de suport penjats a Atenea per aquesta activitat. En total es van fer 18 sessions, 6 

presencials i 12 virtuals. 
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3.2.2 Erasmus 

A inicis del quadrimestre de primavera (febrer 2020) es va fer una sessió de presentació a 12 estudiants d’ERASMUS. 

3.2.3 Formació assignatures 

L’any 2020 es van formar 256 estudiants dintre d’assignatures de màster i  grau. El més destacable a comentar és que el primer trimestre de l’any es van fer 

sessions presencials però a partir del 16 de març del 2020 aquestes sessions es van continuar fent però en format online com la resta de docència de la UPC. 

Tot seguit es mostra unes taules amb els graus i les assignatures on la biblioteca hi va participar. 

EEABB 

L’any 2020 es van fer sessions per 57 estudiants de grau i per 29 estudiants de màster: 

Graus 

Grau Assignatura Assistents Tipus 

Ciències del Mar Biologia ambiental 40 Presencial 

Enginyeria 
Agroalimentària 

Estudi de casos 5 Presencial 

Enginyeria en Sistemes 
biològics 

Biotecnologia 
aplicada a la 

producció 
12 Online 

 

Màsters 

 

Màster Assistents Tipus 

Aqüicultura 13 Presencial 

Ket4Food 5 Presencial 

Ket4Food 11 Online 

EETAC 

L’any 2020 es van fer sessions per 139 estudiants de grau i 3 sessions de formació als 3 màsters on hi van assistir 31 estudiants: 

Graus 

Grau Assignatura Assistents Tipus 

Telemàtica/Sistemes de 
telecomunicacions/Sistemes 

Aeroespacials 
Empresa i sostenibilitat 20 online 

Sistemes 
Aeroespacials/Dobles 

titulacions 

Climatització i 
instal·lacions en 

aeronaus i sistemes 
aeroportuaris 

29 online 

Enginyeria de Sistemes 
aeroespacials 

Models per a la gestió 
del trànsit aeri 

90 online 

Màsters 

Màster Assistents Tipus 

Master'sdegree in Applications and Technologies for 
UnmannedAircraft Systems (Drones) 

8 Presencial 

Master'sdegree in AerospaceScienceand Technology (MAST).  14 online 

Master'sdegree in AppliedTelecommunicationsandEngineering 
Management (MASTEAM) 

9 online 

https://eetac.upc.edu/ca/els-estudis/masters/med
https://eetac.upc.edu/ca/els-estudis/masters/med
https://eetac.upc.edu/ca/els-estudis/masters/mast2020
https://eetac.upc.edu/ca/els-estudis/masters/masteam
https://eetac.upc.edu/ca/els-estudis/masters/masteam


9 
 

 

3.2.4 Tallers ICE 

Durant l’any 2020 les Biblioteques de la UPC han començat a oferir Tallers ICE per a doctorands. Al fer-se de manera virtual aquests tallers els imparteixen 

personal de varies biblioteques. Els tallers solen tenir una durada de 2 hores. La BCBL ha participat en la realització i impartició dels següents tallers: 

 La teva tesi doctoral 2 (2 sessions)(impartit en anglès) 

 La teva tesi doctoral 3(impartit en anglès)(2 sessions) 

 La teva tesi doctoral 4(impartit en anglès) 

 Identificadors i perfils d’autor 

 Evitar el plagi – URKUND 

 DRAC – Futur - UPCommons 

3.3Serveis de Suport a la Recerca 

 

3.3.1 Servei de propietat intel·lectual i patents 

Durant l’any 2020 van arribar a la Biblioteca 3 consultes sobre patents, els temes van ser: 

 NFC i comandes als restaurants 

 Divisió de la cabina dels avions de trajectes llargs 

 Collaret per portar l'encenedor 
 

Pel que fa a temes d’assessorament en propietat intel·lectual la BCBL va  fer una sessió sobre la consulta a base de dades i s’hi va incloure el tema del plagi. 
Aquesta sessió es va impartir a l’assignatura Models de gestió del trànsit aeri dels graus d’enginyeria dels sistemes aeroespacials, al doble grau d'aeronàutica 
i sistemes de telecomunicació i al doble grau d'aeronàutica i telemàtica. Es van fer 3 sessions (una el 30 de novembre i dues l'1 de desembre) amb 
l’assistència de 90 estudiants.  

El dia 22 de juliol vam fer una formació ICE adreçada al PDI sobre  el programa de detecció de plagi URKUND amb 16 assistents. 
 

3.3.2Servei d’obtenció de documents 

Al 2020 es van demanar 34 documents externs a la UPC i en vàrem demanar 45 (any 2019 ,16). Les peticions de SOD que ens han demanat altres centres 

s’han incrementat durant el 2020. 

 

 



10 
 

61,40% 

38,60% 

Revisions DRAC 2020 

Open Access En tancat

263 

10 

8 

241 

4 

139 

Producció per tipus de document 

Articles de revista

Capitols de llibres

Llibre

Report de recerca

Edició actes de congressos

Presentacions a congressos

3.3.3Revisió de la producció de la Recerca – DRAC 

La  revisió de la producció de la recerca del PDI de l’EEABB i de l’EETAC també és una tasca que implica una part molt important del temps del personal 

bibliotecari. L’any 2020 s’han revisat un total de 668 activitats a DRAC, el que suposa un increment de gairebé un 50% respecte a les revisions de l'any 2019. 

Del total de 668 activitats revisades; 410 activitats estaven en Open Access i 258 en accés tancat. A continuació es mostren unes gràfiques per tipus de 

publicació revisada, i les revisions a DRAC  que estan en accés obert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Col·leccions 

4.1 Col·leccions de suport a la docència online 

Bibliografia docent 

Amb l’arribada del confinament a partir del més de març i amb el canvi a model de docència virtual de la Universitat, des de la Biblioteca vàrem potenciar la 

informació referent a les col·leccions docents en format electrònic ja que eren les úniques a les quals la nostra comunitat hi tenia accés. Es van enviar 

missatges personalitzats als coordinadors de totes les assignatures de les que teníem bibliografia bàsica i complementària; per recordar que hi havia 

materials docents disponibles en aquest suport. En total es van enviar missatges a coordinadors de 104 assignatures (63 EETAC i 41 EEABB). 



11 
 

Es van fer cerques de títols en paper que existien en format electrònic arran de peticions concretes de professorat i si existien es va prioritzar la seva 

compra. També es van seleccionar títols de bibliografia docent disponibles en versió electrònica del proveïdor Ingebook, i es va oferir al PDI la possibilitat de 

seleccionar nous títols de suport a les seves assignatures d’aquest proveïdor. En total es van adquirir 70 títols en versió electrònica de les guies docents del 

Campus. 

 

 

 

 

 

 

 

També es va realitzar un estudi sobre la bibliografia docent de les titulacions de l’EEABB i l’EETAC en format electrònic. En concret, volíem saber l’import 

dels títols existents en versió electrònica i que no teníem entre les col·leccions de la UPC. L’estudi ens va donar la xifra de 24.000 € que era l’import per 

poder adquirir tots els títols que no teníem en versió electrònica. També es va identificar quins títols apareixen citats a més assignatures per poder destinar 

part del pressupost de la Biblioteca del 2021 a adquirir-ne una part. 

4.2 Especial exàmens 

Durant els períodes previs als exàmens es va potenciar la comunicació als estudiants de la informació electrònica de suport per a la docència virtual: 

bibliografia docent en format electrònic, dipòsit d’exàmens, etc. 

També es van crear diferents materials per a realitzar un acompanyament des de la Biblioteca on es donaven consells i tècniques per a estudiar des de casa 

en la situació  en la que ens trobàvem. Entre aquests materials el que va tenir més èxit va ser la infografia “especial exàmens” que es pot consultar aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/186364/bcbl_infografia_examens_v2.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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4.3 Col·leccions especialitzades 

Per tal d’agrupar la informació electrònica de manera temàtica es va crear una pàgina al portal web de la Biblioteca on els continguts electrònics estaven 

classificats  per matèries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Col·leccions patrimonials EEABB 

 

4.4.1 Fons Antic de l’Escola d’Agricultura 

Durant l’any 2020 s’han preparat els registres bibliogràfics per tal de poder publicar un Catàleg del Fons antic d’Agricultura. S’ha fet la selecció de les 

matèries que inclourà el fons, s’han completat  i revistat els registres bibliogràfics  que en formaran part i s’han fet tasques de depuració del fons. En total 

s’han seleccionat aproximadament uns 4000 registres que formaran part del catàleg i han estat marcats amb una etiqueta que en faciliti la seva recuperació. 

Esperem que durant el 2021 es pugui materialitzar aquesta actuació. 
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4.4.2 Donatiu del fons Xavier Argimon 

Al juliol del 2020 va arribar a la Biblioteca el donatiu del professor Xavier Argimon. El professor de l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de 

Barcelona va donar a la Biblioteca el seu fons personal que consta d’uns 4500 llibres, 42.800 dispositives, 40 títols de  revistes i 23 capses de catàlegs de 

vivers. Els materials del fons tracten de la temàtica paisatgística des de totes les seves vessants. 

El fons s’integrarà amb la resta de col·leccions de la BCBL i estarà ubicat a la planta 2. Abans del trasllat es van moure col·leccions d’aquesta planta per 

permetre que tota la col·lecció estigués agrupada en un sol espai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comunicació 

5.1 Butlletins 

Butlletins mensuals 

Els butlletins mensuals que la Biblioteca envia al PDI, estudiants i PAS del Campus són un element de comunicació d’algunes activitats que es porten a terme 

al CBL, siguin de la Biblioteca o d’altres unitats amb les que es col·labora. Durant el 2020 els butlletins han augmentat en rellevància sobretot durant els 

mesos de confinament ja que la presencialitat al Campus ha minvat dràsticament. Durant el 2020 s’han enviat 18 butlletins mensuals. 

Butlletins especials 

El dilluns 16 de març que va ser el primer dia de docència online de la UPC la Biblioteca va enviar un butlletí especial remarcant els serveis i col·leccions de la 

Biblioteca que donaven suport a aquesta nova modalitat educativa. A petició de les escoles del CBL, també es va traduir i enviar el butlletí en anglès per tal 

d’ajudar als estudiants dels màsters els quals també rebien docència online. 
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Aquí es mostren les dades dels butlletins enviats durant l’any 2020: 

Butlletins publicats 2019 2020 

Butlletins per als estudiants (mensual) 10 9 

Butlletins per al PDI i PAS (mensual) 8 9 

Butlletins extraordinaris per la PAS, PDI i estudiants  5 9 

Total 23 27 

 

Butlletins extraordinaris 

Covid-19: Recursos i bones pràctiques per estudiar i treballar des de casa (març 2020) 

Covid-19: Resources and best practices for studying and working at home (març 2020) 

Especial tornem a classe: estudiants del CBL (setembre 2020) 

Especial tornem a classe: PDI del CBL (setembre 2020) 

Setmana de l'Accés Obert al Campus del Baix Llobregat (Octubre 2020) 

Novetats de les Biblioteques UPC davant les noves mesures Covid-10(octubre 2020) 

Tornem a obrir la planta 1 de la biblioteca (novembre 2020) 

A partir del 30 de novembre ampliem horaris i obrim l'aula d'informàtica (novembre 2020) 

Bones Festes (desembre 2020) 

 

5.2 Web i Google Business 

La web de la Biblioteca continua sent un element d’informació important per als nostres usuaris, tot i que al 2020 es van rebre menys visites que l’any 

anterior (fet que ha afectat a totes les Biblioteques de la UPC). Les úniques pàgines que han guanyat en visites, són els serveis genèrics com: Ebib, Discovery, 

investigadors, citar bibliografia, 6 passos TFG èxit i evitar el plagi; un fet totalment comprensible degut al model de docència online que s'està duent a terme 

a la UPC des de l’inici de la pandèmia. 

Cal destacar que al Google Business els usuaris no ens busquen pel nom de Biblioteca del Campus del Baix Llobregat de la UPC sinó per noms com:   

 

 

 

 

Els  termes més buscats a Google per 
trobar-nos 2020 

Número cerques 2020 

Biblioteca Castelldefels 1890 

biblioteca 1116 

biblioteca upc 452 

Cerques usuaris Google  BCBL Número d'usuaris  

La ubicació de la BCBL via GoogleMaps 537 

Han entrat a la web de la BCBL via Google Business 519 

Han trucat a la BCBL mitjançant Google Business 169 
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Evolució número de visualitzacions de les històries 

5.3 Xarxes Socials 

 

Es posiciona com la primera xarxa social de la BCBL en audiència pel que fa a les històries, posts i en nombre de seguidors. També cal destacar que és la 

xarxa més consultada i preferida pels estudiants; i que del 2019 al 2020 s'han guanyat 180 seguidors més; amb un total de 920 seguidors a finals de l'any 

2020. 

 

 

 

Audiència tweets 2019 2020 

Número de seguidors 710 805 

Número de respostes i mencions als tweets 256 318 

  
 

  Continguts 2019 2020 

Número de tweets publicats 6488 7021 

 

96 111 

Núm de posts i històries publicades Instagram BCBL 2020   

Núm Posts publicats Núm Històries publicades
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A continuació es mostren els 5 tweets més vistos el 2020 i amb més interaccions: 

 

 

 

 

Tot i que s'hadisminuït el número de publicacions a Facebook, s'ha incrementat el número de seguidors d'aquesta xarxa social. I la publicació amb més 

visualitzacions durant el 2020 ha estat de 74 visualitzacions; fet que ens indica que la xarxa es troba cada cop més en desús. 

 

 

 

Audiència i continguts 2019 2020 

Número de seguidors 229 242 

Número de posts 380 206 

El post amb més visites  170 74 
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El post amb més visites va ser el de la publicació de la infografia "Estudiar des de casa -  Especial exàmens"amb un total de 74 visites. I el vídeo més 

consultat el de "Com fer una reserva a Discovery?". 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vida de Campus 

6.1 Els Dilluns saludables 

Al 2020 la Biblioteca en col·laboració amb el Servei d’Esports de la UPC va organitzar unes sessions de cuina mensuals relacionades amb l’alimentació 

saludable. Aquestes sessions es realitzaven durant la franja de migdia a l’aula de formació de la Biblioteca. Malauradament l’arribada de la COVID-19 només 

va permetre que es realitzessin les dues primeres sessions el 24 de febrer i el 9 de març; per aquest motiu es va realitzar un PDF amb les receptes 

programades per la resta de dies de taller. Aquesta activitat va tenir una rebuda molt bona a la comunitat del Campus del Baix Llobregat;  
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6.2 Sant Jordi virtual 

 

Com no podia ser d'una altra manera, el Sant Jordi  2020 també es va celebrar, però d'una manera molt 

especial. Es va fer que els usuaris des de casa  també poguessin participar en un concurs, com el que fem 

cada any a la Biblioteca, i així poder guanyar algun detall de marxandatge UPC. 

 

La participació va ser bastant bona: la idea principal era que ens enviessin a través de les XXSS (sobretot 

Instagram) roses fetes amb materials que trobessin per casa, anomenant el concurs per aquest motiu: 

"Roses DIY". 

D'aquesta manera també es va potenciar l'aprofitament i el reciclatge tenint  en compte que tampoc es 

podia sortir a comprar materials per a realitzar les roses .En resum, una bona iniciativa que esperem 

poder tornar a repetir. Vam quedar molt sorpreses del ‘extraordinari talent que tenen els nostres 

usuaris!! 

 

6.3 Dones pioneres (8 de març – Dia Internacional de la Dona) 

Per commemorar el 8 de març dia Internacional de la dona vàrem organitzar un Kahoot amb preguntes 

sobre dones que han tingut una repercussió important en la ciència i la tecnologia, seguint també el terme STEAM (Science – Technology – Engineering – 

Arts – Mathematics). 

També es va col·locar una exposició de llibres de dones científiques a la planta 0 de la Biblioteca. 
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A més de les iniciatives pròpies pel dia de la dona, a inicis d’any el Servei de Biblioteques va publicar uns punts de llibre amb 

enginyeres o dones que havien tingut un impacte en les àrees temàtiques de la UPC. En el cas del CBL les escoles del 

Campus van escollir Hedy Lamarr i Núria Cañameras com a dones referents en l’àrea de les telecomunicacions i l’enginyeria 

agroalimentària respectivament. Vàrem recollir la informació i la seva biografia en un Genially per potenciar-ne la seva 

difusió. 

6.4 Taller de Fakenews dintre del cicle Castechdefels del CBL 

La Biblioteca va participar en les activitats de promoció que es fan al CBL dintre del cicle de xerrades Castechdefels. Aquest 

any degut a la situació les xerrades es van fer online.  

La BCBL hi va participar fent una presentació sobre notícies falses i/o 

enganyoses el 30 de novembre del 2020. 

Podeu trobar la presentació i el vídeo a: 

 Vídeo al YouTube del CBL 

 Vídeo a Zona Vídeo UPC 

 Presentació 

 

 

7. Visibilitat col·leccions UPC 

Les tasques de revisió, indexació i publicació de la producció acadèmica, docent i de recerca del Campus 

és una de les prioritats del dia a dia de la Biblioteca. La publicació de la documentació a UPCommons 

permet visibilitzar tot allò en el que s’està treballant. 

7.1 Col·lecció acadèmica al CBL (EEABB i EETAC) 

Exàmens→ Durant l’any 2020 s’ha continuat introduint els enunciats dels exàmens de les escoles del 

CBL. Actualment hi ha 229 exàmens de l’EEABB i 308 de l’EETAC. 

A la dreta hi tenim unes captures de pantalla on es mostren les titulacions on hi ha exàmens de les dues 

escoles, tant de EETAC com d’EEABB. 

https://view.genial.ly/5e7dd211e95cfc0e01255fa2/guide-punts-de-llibre-dones-enginyeres
https://cbl.upc.edu/ca/cienciatec/activitats/castechdefels
https://youtu.be/fEfstN3GuUo
https://zonavideo.upc.edu/video/606d7993a5ad8c121c36327c
https://bit.ly/3bns90t
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55,50% 26,20% 

18,30% 

Treballs acadèmics EETAC 2020 

Open Access

Tancat per decisió de
l'autor

Confidencial
57,57% 20,21% 

22,22% 

Treballs acadèmics EEABB 2020 

Open Access

Tancat per decisió de
l'autor

Confidencial

Dipòsit de treballs acadèmics 

Durant el 2020 ha augmentat el percentatge de TFG de l’EEABB publicats en accés obert respecte l’any 2019 i en el cas de l’EETAC ha disminuït però molt 

lleugerament (Dades 2019 →EEABB(45,5%);EETAC(57,4%)). 

EEABB (TOTAL = 99 treballs acadèmics) 

 Open Access → 57 (57,57 %) 

 Tancat per decisió de l’autor → 20 (22,22 %) 

 Confidencials → 22 (20,21 %) 

EETAC (TOTAL = 126 treballs acadèmics) 

 Open Access 70 (55,55%) 

 Tancat per decisió de l’autor 33 (26,2 %) 

 Confidencials 23 (18,3 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Col·lecció científica 

Estudis bibliomètrics mensuals 

Per tal de donar visibilitat a la producció de les escoles i dels departaments del Campus del Baix Llobregat es publiquen estudis bibliomètrics. Durant el 2020 

es va canviar les visualitzacions dels butlletins amb l’aplicació Genially que permet una presentació més visual. Es van publicar estudis bibliomètrics 

mensuals tot l’any excepte les edicions de juliol-agost i setembre-octubre que van ser bimensuals. 
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En concret es van publicar els següents butlletins mensuals: 

 Informe d'articles del CBL indexats a Scopus: Desembre 2020   

 Informe d'articles del CBL indexats a Scopus: Novembre 2020   

 Informe d'articles del CBL indexats a Scopus: Setembre i Octubre 2020   

 Informe d'articles del CBL indexats a Scopus: Juliol i Agost 2020 

 Informe d'articles del CBL indexats a Scopus: Juny 2020    

 Informe d'articles del CBL indexats a Scopus: Maig 2020 

 Informe d’articles del  CBL indexats a Scopus:  Abril 2020 

 Informe d’articles del CBL indexats a Scopus: Març 2020 

 Informe d’articles del CBL indexats a Scopus: Gener-Febrer 2020 

 

 

 

 

 

 

Estudis bibliomètrics a mida: estudi de les publicacions de l’EETAC 

També cal destacar els estudis bibliomètrics que s’han fet a petició de l’EETAC i que serveixen com a documents de suport en el procés  d’acreditació de les 

titulacions de Grau en Sistemes Aeroespacials i del Master's Degree in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems. 

Estudi bibliomètric MAST 2020  

Estudi bibliomètric Màster de Drons   

Estudi dels articles publicats pel Departament d’Enginyeria Agroalimentària de Barcelona 

Durant el 2020 també es va fer un estudi de les revistes indexades a Journal Citation Reports de Clarivate Analytics en les que el DEAB ha publicat més d’1 

article en el període 2002-2019. Les revistes es van presentar ordenades per quartils i número d’articles publicats a cadascuna d’elles.  

Estudi articles DEAB 

Producció científica al CBL 
 
El darrer any la Biblioteca ha continuat treballant en la visibilitat de la producció científica dels professors/es i investigadors/es del Campus del Baix 
Llobregat a través de varies iniciatives, que es detallen a continuació: 
 
 

http://view.genial.ly/5ffdc39bfbb1810d15723b5d/learning-experience-challenges-bibliometria-desembre-20
https://view.genial.ly/5fc0beee45f1430d9d719c3a/learning-experience-challenges-bibliometria-novembre-20
https://view.genial.ly/5f91664ac4ca350d8f950734/learning-experience-challenges-bibliometria-setembre-octubre-20
https://view.genial.ly/5f55ef81d3d83c0d0181caba/learning-experience-challenges-bibliometria-juliol-agost-20
https://view.genial.ly/5efb278ba3a7770d170d4f44/learning-experience-challenges-bibliometria-juny-20
https://view.genial.ly/5eccf267c4391f0d7b214698/learning-experience-challenges-bibliometria-maig-20
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/186111
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/182175
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/179206
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/183372
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/334432
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/177859
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 BIOCOM 

 

L’any 2020 el Grup de Recerca BIOCOM-SC ha generat multitud de documentació relativa a les dades de la 

pandèmia. Arran de la consulta dels membres sobre com penjar la documentació que generaven es va crear la 

col·lecció a UPCommons i es van penjar els informes diaris sobre l’evolució de la Covid-19 que fan a petició de la 

Unió Europea. 

 Altres col·laboracions 

Durant el 2020 la Biblioteca també ha participat en la recopilació dels articles escrits per personal del CBL i els ha dipositat a UPCommons. També hem 
col·laborat amb la Càtedra Mercabarna de Malbaratament Alimentari de recent creació, treballant sobretot en la visualització de la producció acadèmica i 
científica sobre aquest tema. 
 

 

 

 

 
Portal CBL 

 
Per tal de tenir agrupada tota la producció publicada a UPCommons del CBL  durant el  2020 es va crear una pàgina a la web de la Biblioteca. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/79672
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/181409
https://agrotech.upc.edu/ca/innovacio/catedra-mercabarna/catedra-mercabarna
https://bibliotecnica.upc.edu/bcbl/colleccions
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7.3Les col·leccions patrimonials 

Memòria Digital de la UPC 
 
Durant l’any 2020 es va acabar la recollida i publicació  de les fotografies de les escoles del Campus del Baix Llobregat (EEABB, EETAC) a la Memòria Digital 
de la UPC.  
 
Del fons de l’EEABB se’n va fer una exposició virtual titulada: L’EEABB: la primera Escola d’Enginyeria Agroalimentària de Catalunya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Gestió de la BCBL 

8.1Pressupost 

Durant l’any 2020 el Servei de Biblioteques de la UPC va tenir les següents partides relacionades amb la compra de material bibliogràfic (en suport paper i 

digital): 

 Adquisicions del material bibliogràfic (llibres i altres materials) → 190.575,46 € 

 Subscripcions a Revistes i Bases de dades → 460.000€ 

 Subscripcions a la Biblioteca Digital de Catalunya (CSUC) → 1.030.000 € 

Pel que fa a la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat el 2020 va disposar amb 7.381,83 € de pressupost per la compra de llibres en suport paper o 

electrònic. Les subscripcions de revistes de la Biblioteca van tenir un cost de 19.900,87 €. 

https://eeabb.upc.edu/ca
https://eetac.upc.edu/ca
https://memoriadigital.upc.edu/
https://memoriadigital.upc.edu/
https://memoriadigital.upc.edu/exhibits/show/expoesab
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5.055,15 
€; 69% 

2.317,37 
€; 31% 

Llibre paper

E-llibre

89% 

10% 1% 

Graus Postgraus Especialització

 

El pressupost per la compra de libres es va distribuir en la compra de llibres pels graus, postgraus, d’especialització i llibres electrònics; amb els següents 

imports: 

 

 Grau  → 6535,46 € 

 Postgrau → 85,78 € 

 Especialització → 760,59 € 

 

 

Durant el 2020 s’han incrementat les compres de títols electrònics. S’han adquirit  en aquest suport sempre que s’ha pogut tots aquells llibres citats a les 

bibliografies docents, proporcionant així la major quantitat possible de bibliografia docent en format electrònic. Quasi un terç del pressupost de la Biblioteca 

es va destinar a bibliografia de grau en suport electrònic per a donar suport a l’aprenentatge a distància que s’estava fent a la UPC. La repartició del 

pressupost s’ha fet de la següent manera: 

 Llibre paper →5055,15 € 

 E-llibre →2317,37 € 

 

 

 

8.2 Personal 

L’any 2020 ha estat un any estable pel que fa a incorporacions i baixes de personal. Durant aquest any han treballat a la Biblioteca 10 persones (1 cap de 

Biblioteca, 2 responsables de Servei, 4 bibliotecaris i 3 tècnics de suport, 1 d’ells compartit amb la Biblioteca de l’EUPVG). 

La naturalesa de l’any 2020 ha obligat a reorganitzar el personal de la Biblioteca en funció de les obertures i tancaments imposats per les restriccions 

sanitàries. S’ha intentat obrir la Biblioteca amb el mínim de personal per evitar el contacte i la problemàtica que se’n podia generar. Com a norma general la 

Biblioteca s’ha obert amb dues persones per torn, dues al matí i dues a la tarda. S’han fet torns rotatoris per cada dia de la setmana.  La resta de personal ha 

realitzat les seves tasques de treball intern en modalitat de teletreball.   
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Cal destacar la flexibilitat i la bona predisposició del personal de la BCBL per fer front als 

canvis d’horaris, obertures, normatives, adaptacions de serveis, etc. de vegades amb molt 

poc marge de temps i amb molt poca informació sobre cada etapa. 

 

8.3 Cursos 

A continuació es detallen els cursos que ha realitzat el personal de la BCBL durant l’any 2020: 

 

Prevenció de Riscos Laborals 

 Formació específica en prevenció de riscos laborals: personal de 

Biblioteques (tot el personal) 

 Formació General d’autoprotecció (tot el personal) 

 Mesures de Prevenció COVID (tornada a la feina) 

Coneixement UPC 

 Introducció als objectius de desenvolupament sostenible. Què fem 

a la UPC ? 

Docència UPC 

 Atenea Exams (ICE) 

 Video streaming (ICE) 

Idiomes 

 B2/C1-Brush up your English (3 persones) 

 Work in English: dealing with the public (2 persones) 

 How to learn and practice English by yourself: strategies & tips, 

tools & resources 

 

 

Gestió, organització i habilitats personals 

 Presentacions amb Storytelling 

 Reunions de treball: efectives i eficaces  

 Eines per millorar la productivitat digital (curs organitzat per 

Barcelona Activa) 

 Negociació e influencia (Taller virtual PMT: Cicle meet up) 

 Comunicació per a vèncer i convèncer (Taller virtual PMT: Cicle 

meet up) 

Especialització de biblioteques 

 FakeNews(curs organitzat pel col·legi de Bibliotecaris) 

 Makerspaces (Springer) 

 Gestió de projectes de recerca per a Biblioteques (2 persones) 

 When the research goes wrong (Gotowebinar) 

 Model read & publish (Cambridge University Press) 

 Coneix les claus de “Horizon Europa” (Programa Marc de Recerca i 

Innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027) 

 Scopus: métricas (Scopus) 

 Recursos docents en obert: iniciatives d'aprenentatge actiu en el 

marc de la Viquipèdia(Servei de Biblioteques de la UAB) 
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8.4 Presentacions, jornades, etc. 

 

Jornades catalanes de Documentació 2020 

L’any 2020 la Biblioteca havia de presentar la comunicació:  Reinventem els serveis de les biblioteques universitàries, a 

les 16es Jornades Catalanes  d’Informació i Documentació (14 i 15 de  maig de 2020) però la COVID va impedir que 

aquestes es poguessin celebrar, tot i així el Col·legi de Bibliotecaris va organitzar unes xerrades online el mes de 

desembre del 2020, on es van presentar les comunicacions de les Jornades. 

L’autoria de la comunicació pertany a 4 membres de la Biblioteca; i es pot consultar a UPCommons i a l’enllaç del 

Col·legi de Bibliotecaris: 

García, G.; Piñol, M.; Romaní, M.; Serveto, L. Reinventem els serveis de les biblioteques universitàries. A: Seminari 

d’Experiències’20 del COBDC (14 al 18 de desembre de 2020). [en línia]. [Consulta: 17 de maig de 2020]. Disponible 

a:https://www.cobdc.net/secobdc20/experiencies-i-comuniacions/ 

 

Congrés Universitari sobre Docència i Innovació (CIDUI 2020) 

La BCBL també va participar amb altres biblioteques de la UPC (Biblioteca Campus Manresa, Biblioteca de l’Escola Universitària de Vilanova i la Geltrú, 

Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona i Serveis Generals de Biblioteques) a la comunicació anomenada: Les biblioteques UPC 

com a espais d’aprenentatge, que s’havia de presentar al Congrés CIDUI 2020 (Congrés Universitari Sobre Docència i Innovació) 

El Congrés no es va realitzar a causa de la situació sanitària i probablement es publicarà la comunicació durant el 2021. 

 

 

 

 

 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/335378
https://www.cobdc.net/secobdc20/experiencies-i-comuniacions/

